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  א

 

  לעמים ישראל בין הממון וזכויות הקנין חילוק

  ם"הרמב בשיטת

  לעמים ישראל בין הקנינים בחילוק ם"הרמב שיטת

  בגוי ממון חזקת בדין ם"הרמב שיטת

 בעלות' בר הוא מהצדדים שאחד קנין ובין', החפצא בעיקר בעלות' שם חלות' המחליף' קנין בין חילוק
  'גברא דזכות

 והיא, בחפצא ממון זכות תביעת לעומת גברא זכות חזקת היא ישראל תביעת לעומת ם"עכו חזקת
  לממון מממון כחזקה

  
  חילוק הקנין וזכויות הממון בין ישראל לעמים

  ם"בשיטת הרמב

  ם בחילוק הקנינים בין ישראל לעמים"שיטת הרמב

והיא כרבי יוחנן  ,תורה אחד בהמה ואחד שאר כל המטלטלין נקנים במעות דדבר )א"ג ממכירה ה"ם (פ"פסק הרמבא) 

  כ."כ שם בנו"וכמש ,עתושישראל אינו קונה דבר תורה אלא במ

אלא כתב  ,פשוטה של גמרא בדעת רבי יוחנן שקנין גוי במשיכהלא כתב כ ,ם על קניינו של גוי"אמנם כאשר דיבר הרמב

  קונה במשיכה ומקנה במשיכה או בדמים. ,או קנה מטלטלין מישראל ,שמכר מטלטלין לישראל דגוי )ד"א מזכיה הי"(פ

י בין "שבקנין הנעשה בין ישראל לישראל יש מגבלה על צורת הקנין בין לר ,נמצא לדבריו שיותר קל קנין גוי מקנין ישראל

 ,ואף במקח הנעשה בין גוי לגוי ,אל מקנה לגויבין כאשר ישראל קונה מגוי בין כאשר ישר ,ואילו בקנין הנעשה בגוי ,ל"לר

  .בין בכסף ובין במשיכה אלא הוא נעשה בטוב בכל אחד מדרכי הקניינים ,בכולם אין מגבלה על צורת הקנין

ועל  ,ם עם הגמרא"אמנם כולם לא באו לסברא אלא לברר כיצד יתיישב הרמב ,והמפרשים עמדו הרבה הרבה ביסוד השיטה

  .מה נתמכו אדני דבריו. ולא עתה עת האסף. אמנם לסברא בקושי והשתדלו בו

היינו שגוי יקנה בכל  ,בהא או בהא או ואימא )א"ג ע"ד בגמרא דאמרו (בכורות י"והנה עיקר בנין השיטה כבר נמצא בס

באחת. נמצא שעיקר המידה כבר קיימת  נמי כוכבים עובד אף באחת עמיתך מה דעמיתך דומיא וישראל בדרך אחת. ומשני ,דרך

דהיא תימה מה עדיף הגוי מישראל שמשפטי הממון נותנים לו במקח אפשרויות  ,אך עדיין אין בזה כדי ביאור סברא ,בגמרא

  א."ואילו ישראל אינו קונה במקח אלא בדרך אחת. וכבר העיר בזה בהערות הגריש ,קנין רבות

וגוי קונה בכל דרך. אך  ,דכך גזרה חכמתו שעמיתך בחד ,ן לנרתיק 'גזירת הכתוב'והדעת הממהרת מכניסה את הדבר בחיפזו

לא בא המקרא ללמד  ,וגם כאשר למדנו דין מן המקרא ,שהרי עיקר דיני הקנינים ודאי משפט הם ,אני אמרתי בחפזי הוא זה

מ "מ ,וגם למי שאינו חש לזה אדם. לכל ראוילחכמים ו דבר הניכראבל עדיין סברת המשפט היא  ,אלא לאחוז בצד אותה סברא

  ם בסוף הלכות תמורה."כ הרמב"ודאי אנו מחויבים בכגון דא להשתדל כמש
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  ב

 

  ם בדין חזקת ממון בגוי"שיטת הרמב

והאריך בזה  ,ם בדין חזקת ממון לגוי. שיטת הרבה ראשונים שאין אצל גוי חזקת ממון"עוד יש לעיין בשיטת הרמב )ב

כ שם "וכמש ,לענין חוב נזיקין בספק ישראל ספק גוי )ו"ב הכ"ו מאיסו"ם (פט"וכשיטה זו פסק הרמב. )ז ו'"ב י"א (פ"הריט

  ה."ה

 ,דכיון שאין עיכוב על ישראל מנטילת ממונו ,ם מותר"ת הראשונים ביארו הרבה מהאחרונים דהוא מחמת שגזל עכורובסב

  ממילא אין משמעות כלפיו להחזקת ממונו.

שגניבת  )א"א מגניבה ה"ם שהוא פסק (פ"אך כבר העירו בה גם מחשבון וגם מסברא. דבחשבון הדבר קשה בשיטת הרמב

גם זה אסור דבר תורה. ועל פי זה אם כדברי האחרונים הדין  ,ואפילו להטעות גוי במשקל או בחשבון ,גוי אסורה דבר תורה

לדעתו נמצא  ,ם סבר שאין חזקת ממון לגוי"ל שהרמב"ימד דעת כנה ל"ואילו ה ,נותן שהוא יסבור שיש חזקת ממון לגוי

  מהטעם שגזל גוי מותר אלא מטעם אחר.שהטעם שאין חזקת ממון לגוי אינה 

כיצד דיני  ,דכיון שיסוד חזקת הממון עולה מסברת המשפט ו)"בשערי ישר (שער ה' פטומסברא הדבר קשה כמו שכבר תמה 

ורק על פי זה אנו  ,והרי הכלל הכללי הוא להיפך שקודם מכריעים את דיני המשפט ,טאיסור והיתר משנים את דיני המשפ

  מחליטים מה האיסור ומה ההיתר.

אלא זה ענף מההלכה הכללית  ,ש"כהגרש וחלק מהמפרשים השתדלו בזה מהדרך שחזקת ממון אינה מדיני המשפט הצרוף

ואין לגוי שייכות  ,ומכאן הוסיפו ואמרו שהחידוש שחידשה תורה בבית המנוגע אינו דין אלא בדיני ישראל ,של חזקה קמייתא

  בו.

שלא למד  )ב"ו ע"ח כתובות ט"(דרו א בסוגיא בכתובות"מ חזינן בדברי הגרעק"מ ,הדבר מתיישב הראשוניםואם כי בדברי 

אינו יכול להשתמש בחזקת ממון  ם"הנזכר ברמב שספק גוי זה על כך שכאשר הביא את דברי הראשונים ,את ההלכה ממידה זו

אלא  ,שמעינן מינה שגם בגוי נוהגת חזקת ממון באיזו מידה ,כ'"כתב 'שחזקת ממון דנכרי לא אלים כלפטור עצמו בחצי נזק 

  וכנגד ישראל אין חזקתו מחזיקה לו. ,דחזקה גרועה היא לעומת ישראל

ואין  ,מ חזקתו חזקה גרועה"אלא שמ ,כ שנאמרה לישראל"'סברא' ולא גזה א בנידון חזקת ממון בגוי"הגרעקמ דראה "ש

כ עומדים אנו עדיין בעיקר התימה מה בין ישראל "ואבה מספיק בכדי להחזיק בממונו במקרה זה כנגד תביעת ישראל זו. 

  חזקת ממון ולזה אין.לעמים שלזה יש 

ט כשל כוחה לעמוד לעומת "דמה - מה נקודת הריעותא שבחזקת הגוי  ,א גם נוספה לנו תמיה נוספת"ועל פי דברי הרעק

  פ שחזקתו חזקה."אע - תביעת ישראל 

  ובין קנין שאחד מהצדדים הוא בר 'בעלות דזכות גברא' ,חילוק בין קנין 'המחליף' חלות שם 'בעלות בעיקר החפצא'

 ,יפה מחוורים הדבריםשבין בעלות ישראל ובין בעלות גוי נמצא את  --ונראה שכאשר נתבונן בחילוק שהזכרנו בסימן  )ג

ואילו בעלות גוי היא רק זכות גברא. וכבר הארכנו שם  ,והוא מה שלמדנו שבעלות ישראל היא חלות שם בעלים בעיקר החפצא

  הרבה.

ליצור זכות גברא  ,ם אינה אלא זכות גברא"דכיון שבעלות עכו ,ם"ת כדעת הרמבמעתה הסברא הפשוטה נותנ ,ואם זו המידה

 ,שזכות אחיזת גברא זה דבר הנתפס בקל ומתבטל בקל ,שכל יצירת איזה זכות כלפי הממון כבר נותן קנין בדבר ,אפשר בקל

 ,ם קונה בכל מעשה"כה שעכווהיא סברת חילוק ההל ,זה ודאי נעשה יותר בקל ,כ קביעות חלות בעלות בעיקר החפצא"משא

רשה יפה בסימן פ(וסברת מעלת הכסף לרבי יוחנן לעומת מעלת המשיכה לישראל כבר הת ואילו ישראל אינו קונה אלא באחת.

-(  
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צד אחד עומד במידת בעלות שהיא חלות בעיקר ש פ"אע ,מישראל הקונה מגוי וגוי הקונה בישראלומה שסברא זו מועילה גם 

גוי הקונה מישראל או ב ,שישראל הקונה מגוי מחדש לעצמו במעשיו 'קנין חפצא' אנו מגבילים את הקנין מחמתואין  ,החפצא

  של הישראל המוכר. 'בעלות חפצא'מפקיע בקניינו מחמת שהגוי 

י "בזה צריך קנין אלים לר ,'החלפת' מידת בעלות החפצא שנעשהקנין ישראל מישראל פירושו שדוקא במעשה מקח ד

  ל כדאית ליה."יה ולרכדאית ל

גוי הקונה מישראל כן בו ,ובחלק זה הוא כישראל הקונה מהפקר - כ ישראל הקונה מגוי הוא 'יוצר' בעלות חפצא "משא

  .בל בשניהם אין מעשה מכר 'המעביר' בעלות חפצא ממוכר לקונהא ,'נמחקת' בעלות החפצא

אלא דוקא כאשר באים  ,מחמת המיוחדות שלו - בקנין מסוים ומשום כך אמרינן שעד כאן לא לימדה תורה להקפיד דוקא 

  .סגי בכל כח קנין ,אבל בכל מקח שאינו בא למדרגה זו ,'להחליף בעלות חפצא'

  והיא כחזקה מממון לממון ,ם לעומת תביעת ישראל היא חזקת זכות גברא לעומת תביעת זכות ממון בחפצא"חזקת עכו

א שחזקתו 'חזקה גרועה'. דהנה זה ברור שבכל "ויאירו דברי הגרעק ,ומבינה זו נבין נפלא מדוע אין חזקת ממון לגוי )ד

 ,שהיותו בעל זכות הקובעת את שמו בחפצא ,יש גם זכות גברא כלפי הממון ,בעלות ישראל הקבועה כחלות שם בעיקר החפצא

  1יה.אינה מגרעת מהזכות גברא דידיה אלא רק מוסיפה על

כיון ת. א. חזקת גברא. ב. חזקת חפצא. דומעתה כאשר נבחן את הסיבה לחזקת ממון בישראל נמצא אותה קיימת משני כוחו

ממילא חזקה קמייתא מעמידה אותו על זכויותיו. ובר מן דיין עוד יש את משפט הממון שנקבע  ,שהוחזק הגברא כבעל זכות

  על החלק של החפצא כנתונה בשם הראשון שהיתה.ק גם "ומר חזוממילא יש לנו ל ,בחפצא כעומד בשמו לזכותו

להמשיך את משפטי הזכות  ,אהנהגת גבר בו כל הוראת החזקה היא רק כח ,ואילו כאשר אנו באים להחזיק חזקת ממון לגוי

'שחזקת ממון דנכרי לא  א"וזה מה שאמר הגרעק ה מכח עצמו של חפצא.קאבל חסרים אנו את עילת הנהגת החז ,גברא שהיו

ואין בה חזקת עצמו של  ,מחמת שהיא רק חזקת הנהגת גברא ,אלא שאין בה כח לקבוע הנהגה ,כ', שיש לו חזקה"אלים כ

  חפצא.

ואין אנו נותנים לה מעלה כלל. היינו טעמא כיון שלעומת זכות חזקה קמייתא של  ,ומה שחזקה גרועה זו אינה מכריעה כלל

וכלפי זכות חפצא דישראל אין כח דחיה  כות הישראל המשתדלת לקבוע זכות ישראל בעיקר החפצאגוי קמה התחדשות ז

  .לחזקת גברא דגוי

ושור תם דידיה הזיק  ,המקרה הנידון בפנינו שעליו אמרו שאין חזקה לגוי הוא במקרה של ספק ישראל ספק גוי ונפרש.

ובמקרה זה זכות ממונו היא מחמת שחזקתו בהנהגת גברא דבעלות שדינו לשלם נזק שלם כגוי ולא חצי נזק כישראל.  ,לישראל

להעמידו בממונו  -לקיים את זכותו בממונו מחמת צד המיעוט תובעת  )(שכך היא הנקיטה כלפיו על פי הרוב כגוי -ממונו 

גיסא עד כמה שהוא גוי חלה זכות בעלות ישראל הניזק  ובזה אנו אומרים שלאידך כישראל עד שיתברר שהוא אינו ישראל.

  בזכות ממון בעיקר החפצא מכח שיעבודו בנכסי המזיק.

דתביעת התובע וחזקת  ,עדיפא חזקת המזיק לדחות את הניזק שלא תתפס זכותו בממונו ,ובישראל לעומת ישראל במקרה זה

והנתבע דוחה את התביעה מכח  ,עומד לו כזכות חפצאשהתובע תובע שיעבוד ממון ה ,הנתבע נמצאים בדפוס אותה מידה

  חזקתו בממון לעצמו כזכות חפצא.

                                                            
 בעיקר שם כחלות בעלות גדרי בישראל שנתחדשו שאחר כיוןהיינו טעמא . פ זכות גברא"לקבל לכה ם"עכו בקניןאינו קונה  ישראלש ומה 1

  .כללמועיל  אינו בעלות שםמחיל  שאינו מעשה כל וממילא, בדבר שמו חלות ידי על זה רק בעלות שער קניינו לתפוס תחילת מעתה, החפצא
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  ד

 

כאשר באה חזקת זכות גברא  ,שבזה זכות ממון הישראל נקבעת כתפיסה בעיקר החפצא ,אבל במקרה של ישראל לעומת גוי

להחזיק ממקום למקום כלפי נמצאת הנהגת חזקתו כבאה  ,דהגוי לדחות את אחיזת זכות הישראל מכח הנהגת גברא דידיה

צריכה להשתלשל מכח דהישראל הניזק שכל כח דחיתו את חלות החפצא  ,אחיזת בעלות הישראל הנקבעת בעיקר החפצא

והרי זו (דזכותו הכללית בממון ודאי אינה אלא זכות גברא דגוי, שהרי זו היא הנהגתו מחמת הרוב),  ,גברא כלפי החפצאזכות ה

  ובזה תביעת עצמה של זכות חפצא מיד ישראל עדיפא. ,להנהגת עיקר החפצא ,כות גבראמז ,כחזקה ממקום למקום


